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1. INTRODUÇÃO
Este décimo relatório de andamento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária
desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas (Camprev), denominado no decorrer do
relato como PSP – Camprev, tem por objetivo apresentar o desenvolvimento do referido
projeto e documentar sua evolução ao longo do mês de maio de 2020.
Com o avanço da pandemia do novo coronavírus para o interior do estado de São Paulo,
atingindo municípios do porte de Campinas e tendo em vista a necessidade de manter por
mais tempo as medidas restritivas adotadas desde março por parte dos governos do estado
de São Paulo e do município de Campinas, a fim de resguardar a saúde da população, em
maio as atividades desenvolvidas no âmbito do PSP – Camprev permaneceram, em sua
grande maioria, sendo realizadas de forma remota (on-line), sem haver perda de qualidade
das ações necessárias, uma vez que a Fipe reorganizou os trabalhos realizados no âmbito
do PSP.
A fim de dar sentido de continuidade aos relatos da Fipe, cabe lembrar que no mês de
abril houve apreciação, por meio de audiência pública virtual, da Câmara Municipal de
Campinas, do Projeto de Lei Complementar (PLC) 19/2020, que tratou da majoração das
alíquotas de contribuição e transferência do custeio de benefícios temporários aos entes,
em atendimento às regras de aplicabilidade imediata da EC 103/2019.
No referido período, também houve apresentação do PSP – Camprev ao excelentíssimo
prefeito municipal de Campinas, Jonas Donizete e secretários municipais, conforme
síntese constante do caderno executivo juntado ao relatório 9, o qual abordou as principais
diretrizes e os efeitos da aplicação da proposta de Revisão da Segregação da Massa,
garantindo aos gestores municipais insumos para as definições essenciais para a
continuidade do projeto. Ocorreu ainda, paralelamente, assessoramento ao Camprev para
a devida tramitação do PLC 19, apresentação de cenários atuariais atualizados tendo em
vista a atualização da base de dados e ativos garantidores com posicionamento em
31.12.2019.
Desse modo, a partir das deliberações do prefeito, em resposta aos estudos e respectivos
cenários apresentados pela Fipe, com anuência do Camprev, a equipe da fundação deu
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continuidade ao desenvolvimento do PSP realizando, nos meses de abril e maio, inúmeros
levantamentos e ajustes jurídicos, atuariais, orçamentários, financeiros e contábeis para
dimensionar impactos e processos necessários para a implementação das medidas que
refletem especialmente na proposta de Revisão da Segregação da Massa com
transferência de segurados e aporte de bens, ativos e direitos.
Nesse contexto, em maio, na vertente jurídica, a partir das decisões da gestão municipal
de Campinas e dos referidos ajustes e estudos das diversas vertentes do PSP, a equipe da
Fipe finalizou a redação da minuta e da justificativa do Projeto de Lei Complementar
(PLC) sobre Revisão da Segregação da Massa. O PLC foi encaminhado ao Camprev para
críticas e, após tramitação interna na Prefeitura, foi protocolado no dia 18 de maio na
Câmara Municipal de Campinas, passando a ser analisado pelos vereadores como PLC
26/2020. Em 22 de maio, a equipe da Fipe foi suscitada pelo Camprev a apresentar o
referido PLC ao Conselho Municipal de Previdência (CMP), em continuidade ao processo
de diálogo social e em atendimento à legislação pertinente.
Em prosseguimento às medidas propostas formuladas pela fundação para melhoria do
equilíbrio financeiro e atuarial do Camprev, a Fipe deu continuidade às reformulações
propostas pelo Camprev na minuta de PLC para instituição de Regime de Previdência
Complementar (RPC), com foco em prévios debates e esclarecimentos havidos sobre o
plano de benefícios, estudos de viabilidade de criação ou não de planos de benefícios
administrados por Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), que
refletiram na elaboração do cenário atuarial e dos correspondentes ajustes na minuta do
RPC, que constarão dos próximos relatórios.
Em termos de assessoramento preventivo à eventual judicialização da matéria, a frente
jurídica formulou, extraordinariamente, a pedido do Camprev, Nota Técnica em resposta
ao ofício 205/2020, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPESP). No
documento, o MP interpelou o instituto previdenciário acerca de comprovação de déficit
atuarial e da pertinência legal do envio do PLC 19/2020 à Câmara Municipal de
Campinas.
O ofício do MP decorreu de representação apresentada pelos vereadores Pedro Tourinho
de Siqueira, Gustavo Lemos Petta, Carlos Roberto de Oliveira e Mariana Conti
Takahashi, em que questionam em especial o artigo 2º do PLC 19, o qual prevê a alíquota
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de contribuição ordinária dos servidores ativos para custeio do RPPS do município
correspondente a 14% atendendo a Emenda Constitucional (EC) 103.
Na vertente contábil – financeira e de investimentos, houve encaminhamentos de insumos
do estudo atuarial - cenário da RSM para continuidade e conclusão do estudo de ALM
(Asset Liability Management) - para que o RPPS possa operacionalizar a revisão da
segregação da massa, de tal modo que seus resultados convergirão em orientações e
diretrizes sustentáveis para a atual política de investimentos do Camprev, observando o
cenário de pandemia e dos seus efeitos sobre a situação econômica nacional e mundial.
Na vertente atuarial, a equipe também continuou o trabalho de atualização do cenário
oficial da Revisão da Segregação da Massa, diante das decisões da gestão municipal, que
será apresentado no relatório final do projeto, além de atuar juntamente às demais
vertentes do PSP para revisão do texto de instituição do Regime de Previdência
Complementar e de elaboração de ALM atualizada para o RPPS de Campinas.
A fim de monitorar legislações que impactam o desenvolvimento do PSP – Camprev, a
Fipe deu continuidade ao trabalho de Observatório da Reforma da Previdência e de
legislações que possam ter efeito no RPPS de Campinas, especialmente neste momento
dramático de pandemia, em especial a edição pela União da Lei Complementar nº 173,
de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei de Responsabilidade Fiscal – LC
nº 101, de 4 de maio de 2000.
Referida edição normativa pode ter efeitos sobre a revisão da segregação de massas em
tramitação na Câmara Municipal, caso o município de Campinas opte por adotar algumas
das medidas previstas, nomeadamente a suspensão das contribuições patronais ou
institucionais destinadas ao RPPS.
Em termos de assessoramento, além da assessoria jurídica citada anteriormente na
elaboração de Nota Técnica para o MPESP, a pedido do Camprev, a Fipe prestou
assessoria de comunicação ao instituto com a elaboração e apresentação de projeto de
comunicação institucional para divulgação do PLC 26/2020 a vereadores, servidores,
imprensa e comunidade em geral, cuja aprovação ocorreu em junho e será reportada no
próximo relatório.
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2. TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO
2.1.

REUNIÕES REALIZADAS

Diante da necessidade de distanciamento social, durante a pandemia do novo coronavírus
que continua a atingir fortemente as cidades do estado de São Paulo, especialmente o
interior, a Fipe realizou e/ou participou ao longo do mês de maio de 31 conferências
virtuais, sendo elas:


23 reuniões internas on-line com as equipes das vertentes que atuam no PSP;



7 reuniões on-line com o Camprev para debater status e continuidade das
ações do PSP;



1 reunião on-line com o Conselho Municipal de Previdência (CMP) para
expor a minuta da proposta de Revisão da Segregação da Massa.

Quadro geral de reuniões entre Fipe e Camprev encontra-se no anexo 4.1. e o
detalhamento de reunião realizada pelo Conselho Municipal de Previdência (CMP)
encontra-se no item 4.2.
2.2.

AÇÕES DA VERTENTE JURÍDICA

Na vertente jurídica, com a definição em abril, pela gestão municipal, de adoção do
cenário atuarial 3B, a partir dos cenários elaborados pela Fipe (conforme abordado no
relatório 9), em maio, a frente jurídica, em conjunto com as equipes atuarial e financeira,
aprofundou estudos, revisou e finalizou minuta e justificativa do PLC sobre Revisão da
Segregação da Massa com transferência de segurados, mediante aporte de bens, ativos e
direitos, cujo texto consta no anexo 4.3.
A minuta do PLC foi encaminhada ao Camprev e, após análise e tramitação na Prefeitura,
foi protocolada, com alterações, no dia 18 de maio, na Câmara Municipal de Campinas
(CMC), passando a ser analisada pelos vereadores como PLC 26/2020. (Anexo 4.4.)
O texto encaminhado à CMC pela Prefeitura sofreu duas alterações importantes em
relação ao texto original e orientações da Fipe: desconsiderou a indicação de inserir um
anexo específico com o plano de aportes e outro anexo contendo o rol de imóveis
previstos nos §§ 4º e 5º do Art. 2º, conforme sugestão do CMP; e extinguiu a redação dos
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artigos 4º e 5º. Este último elaborado para garantir efeito retroativo da Revisão da
Segregação da Massa a janeiro de 2020, independentemente da data de aprovação do
PLC, a fim de obter o efeito financeiro esperado para o cofre do Tesouro Municipal já
neste ano.
Ao longo do processo de assessoria ao Camprev, durante a tramitação do PLC de Revisão
da Segregação da Massa, na Casa Legislativa, a equipe da Fipe consignou a importância
da manutenção da redação original do Art. 5º (que trata da retroatividade da medida), com
o objetivo de aliviar a pressão da Previdência sobre o cofre municipal; e de incluir e enviar
o plano de aportes como um dos anexos, além dos bens imóveis do Fundo de Assistência
à Saúde (FAS) e do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara (FASC), inicialmente
elencados como Anexo Único.
Atendendo às orientações da Procuradoria Municipal, a Prefeitura enviou “Proposta de
Emenda Modificativa e Aditiva ao PLC 26/2020” (anexo 4.5), que modifica a redação
dos §§ 2º e 6º do Art. 2º e acrescenta os Anexos I e II ao PLC 26/2020. A alteração
contempla a necessidade de inserir como anexo I o plano de aportes ao Camprev e como
anexo II os bens imóveis transferidos do FAS e FASC ao Fundo Previdenciário (FP).
Também em relação ao PLC 26, em 22 de maio, a equipe da Fipe realizou apresentação
do projeto de lei ao Conselho Municipal de Previdência (CMP), conforme ata redigida
pelo próprio conselho no anexo 4.2.
Nesse contexto, após o encaminhamento da 2ª medida proposta no âmbito do PSP –
Camprev (Revisão da Segregação da Massa – PLC 26) à Câmara Municipal de Campinas
e atendendo à solicitação do Camprev, a Fipe deu continuidade aos estudos e ajustes em
mais uma ação proposta no âmbito do Plano de Sustentabilidade Previdenciária:
elaboração de minuta e justificativa de PLC para instituição de Regime de Previdência
Complementar (RPC), com foco no aprofundamento de questões como: benefícios
programados e de risco; possibilidade de adoção de plano multipatrocinado e participação
de outros municípios; estudos atuariais acerca dos efeitos da alíquota de 8,5% para o RPC
e adoção de benefícios de sobrevivência ou de risco; impacto da geração futura e fluxos
e reflexos do custeio para o patrocinador (Prefeitura de Campinas); viabilidade de criação
de planos de benefícios administrados por Entidade Fechada de Previdência
Complementar (EFPC) com análise de critérios da Previc, das orientações da Secretaria
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de Previdência e de estudo de casos acerca da adoção de Comitê Gestor para hipótese da
manutenção da decisão da Prefeitura da não criação de entidade gestora própria, e
observando modelo da Sampaprev estabelecido no município de São Paulo.
As inúmeras análises e críticas propositivas do contratante levaram a ajustes nas minutas
de PL e da justificativa sobre o tema, que passam por processo de assimilação do novo
regime previdenciário pelas equipes do Camprev e da PMC, haja vista as diferenças
estruturais e de modelagem notadamente de ordem jurídica, atuarial e de custeio se
comparadas ao RPPS.
2.2.1.

Assessoria jurídica

Em termos de assessoramento, além de monitorar a tramitação do PLC 26, atuando junto
ao Camprev para dirimir dúvidas, atender órgãos internos à Prefeitura, apresentar estudos
jurídicos, econômicos e atuariais, a frente jurídica formulou Nota Técnica extraordinária
(anexo 4.6), no contexto deste PSP, a pedido do Camprev, em resposta ao ofício
205/2020, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPESP). O MP suscitou o
Camprev a prestar esclarecimentos e apresentação de estudo atuarial do RPPS de
Campinas, a fim de justificar a necessidade do PLC 19/2020 e reafirmar a legalidade,
constitucionalidade e instrução técnica da medida. Isso para evitar que tais
questionamentos pudessem acarretar a judicialização do PLC, que caso ocorresse levaria
à suspensão da tramitação do PL, como fora observado em diversos entes federativos no
processo de aplicação das medidas da EC nº 103/2019, a exemplo do transcorrido no
próprio Estado de São Paulo.
O conteúdo, a abrangência e a oportunidade de execução do PSP foram fundamentais
para que as medidas judiciais propostas por alguns setores de servidores insatisfeitos, e
seus representantes, contra a aplicação parcial da reforma da previdência local não
alcançassem êxito em desfavor da municipalidade.
A amplitude da nota técnica buscou se referenciar também na judicialização ocorrida no
transcurso de tentativa realizada pelo Município de Campinas, em 2018, de realizar
ajustes no regime previdenciário, anteriormente ao PSP, que fora obstada em grande parte
pelo Poder Judiciário em decorrência de problemas relativos à fundamentação das
referidas medidas perpetradas.
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Neste contexto, foi de grande importância apresentação de nota técnica perante o
Ministério Público, que demonstrou prima facie que as proposições constantes do PSP
estavam bem embasadas nos aspectos formais - constitucionalidade e legalidade, bem
como no aspecto material, ou seja, em termos conteudísticos de modelagem em suas
diversas vertentes e na qualidade dos dados, estudos e projeções realizados.
O ofício em exame decorreu de representação apresentada pelos vereadores Pedro
Tourinho de Siqueira, Gustavo Lemos Petta, Carlos Roberto de Oliveira e Mariana Conti
Takahashi, a fim de paralisar a tramitação do PLC. No documento, os parlamentares
questionam em especial o artigo 2º do PLC 19, o qual prevê a alíquota de contribuição
ordinária dos servidores ativos para custeio do RPPS do município correspondente a 14%
atendendo ao disposto na Emenda Constitucional (EC) 103, com base no entendimento
de que não há déficit atuarial no Fundo Previdenciário (FP) e de que não deveria haver
atendimento à EC 103 em Campinas, desconsiderando o fato de que o regime de
previdência é solidário e de que havendo déficit no Fundo Financeiro (FF), o sistema todo
é deficitário. A própria existência da modelagem de segregação da massa, que foi adotada
em 2004, separando os servidores públicos municipais em dois fundos, de acordo com a
legislação previdenciária, inclusive já é prova da existência de déficit, pois o RPPS que
não tem déficit não pode, do ponto de vista legal e técnico, optar por esta metodologia.
Por fim, quanto ao tema, merece destaque que a referida nota técnica apresentada
ao Camprev para disponibilização aos órgãos de controle interno (Conselho Municipal de
Previdência e Câmara Municipal) e aos de regulação (Secretaria Nacional de
Previdência), e em especial, ao órgão de controle externo (Ministério Público) procurou
atender, entre os diversos normativos aplicáveis ao PSP, àqueles constantes da Lei de
Transparência (nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e, quando aplicável, a Lei Geral
de Proteção de Dados ( nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
2.3.

OBSERVATÓRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Ao longo do mês de maio, a Fipe deu continuidade ao monitoramento dos efeitos da
Reforma da Previdência, bem como acompanhou o impacto de outras legislações
relacionadas a RPPS, principalmente publicadas por ocasião da pandemia do novo
coronavírus, como:
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Lei Complementar 173/2020 que estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em que determina que a União ficará
impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de
refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e com o Distrito Federal,
de 1º de março a 31 de dezembro de 2020; suspende pagamentos dos
refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com
vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020; a suspensão se estende
ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios
devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal
específica.



Portaria SEPRT/ME 9.907/2020 sobre estabelecimento de parâmetros para o
atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e
comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B
da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;



Portaria 12.535/2020 que institui Grupo Técnico de Compensação Financeira
com a finalidade de participar das definições e acompanhar o desenvolvimento do
módulo de compensação financeira entre os Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS no Sistema de Compensação Previdenciária e de fornecer subsídios
ao Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social (CNRPPS)
relativos ao acompanhamento e avaliação de políticas, diretrizes gerais, metas,
ações e a aplicação das normas e dos procedimentos de compensação financeira
entre os entes federados;



Repercussão da EC 103/2019, especialmente aumento de alíquota de 11 para 14%,
no Estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Natal e no GDF;



Suspensão de alíquotas progressivas de contribuição de professores da UnB e de
procuradores aposentados e pensionistas em Alagoas;



Ação de servidores de São Paulo contra alíquota progressiva previdenciária;



Questionamento pela PGR de lei pernambucana que considera benefício
previdenciário de profissionais da educação como gasto em educação; e
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2.4.

Acompanhamento das ações de Campinas no combate ao novo coronavírus.
AÇÕES DA VERTENTE FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS

A fim de apresentar a revisão final da política de ALM (Asset Liability Management) para
o Camprev, no decorrer de maio a Fipe analisou as disposições mais atuais sobre ALM
voltadas para RPPS e apresentará o tópico especifico no próximo relatório, relativo às
atividades do mês de junho, uma vez que as análises extrapolaram o calendário de maio.
Conforme constou do relatório 03, ALM, trata-se de uma prática de muitos anos e bem
aceita pelo segmento de previdência complementar, somente incorporada como
obrigatoriedade ao RPPS com o advento da Portaria MF nº 464/2018.
Um dos principais objetivos da medida é alinhavar a gestão do portfólio de investimentos,
aplicações e desinvestimentos de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, de
modo a conciliar esse processo ao fluxo de caixa destinado ao pagamento dos benefícios
do Fundo Previdenciário, evitando descasamentos entre ativos e passivos em decorrência
dos efeitos da implementação da Revisão da Segregação da Massa.
Diante da escolha do cenário da Revisão da Segregação da Massa com transferência de
vidas do Fundo Financeiro (de repartição simples) para o Fundo previdenciário
(capitalizado), a adoção de ALM como metodologia de gestão atuarial, de investimentos
e disponibilidades do fluxo de caixa pode avançar para sua concretização.
Em continuidade, ao ser concluído o estudo será enviado ao contratante para crítica,
oportunidade em que será agendada reunião entre os técnicos da Fipe e do Camprev para
apresentação dos resultados e esclarecimentos sobre a metodologia do trabalho. Esse
processo e resultados serão descritos no próximo relatório.
2.5.

AÇÕES DA VERTENTE ATUARIAL

No contexto da vertente atuarial, após as definições da gestão municipal pela modelagem
3B e diante de acréscimo de valor de aporte da Sanasa, a Fipe está revisando o cenário
oficial da Revisão da Segregação da Massa, cujo relatório preliminar instruiu e embasou
o PLC 026 e o de natureza conclusiva será incorporado nos últimos relatórios deste
projeto.
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A equipe da frente atuarial também participou, no mês de maio, das discussões de ALM,
das definições para elaboração de minuta de PLC para instituição de Regime de
Previdência Complementar e prestou assessoria atuarial ao Camprev na apresentação do
PLC 26/2020 perante as instâncias administrativas da Prefeitura e do contratante.
2.6.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Em virtude da complexidade da implementação da Revisão da Segregação da Massa, com
transferência de segurados com aportes de bens, ativos e direitos, e por ser uma medida
inovadora nos RPPS, a pedido do Camprev, extraordinariamente, a Fipe prestou
assessoria de comunicação ao instituto com a elaboração e apresentação de projeto de
comunicação para divulgação do PLC 26/2020 a vereadores, servidores, imprensa e
comunidade em geral, cuja implementação se deu em junho com mais atividades nesta
área.
Este apoio técnico de assessoria de comunicação, em termos de estratégia e produção
textual, às áreas de assessoria de imprensa do Camprev e da Prefeitura merece atenção
em virtude da carência de profissionais na administração pública e da complexidade e
contemporaneidade dos temas do PSP, que em certa medida convergiram para o contexto
da reforma previdenciária.
Assim, a fim de viabilizar o efetivo resultado prático do projeto de pesquisa para as
finanças municipais, por exemplo, atendendo aos prazos e ações assinaladas pelo
Governo Federal para implantação das medidas da reforma previdenciária em Campinas
de forma compatível e contemporânea ao desenvolvimento do PSP, diversos profissionais
da equipe se dedicaram a complementar o trabalho de consultoria para assessorar o
contratante e a Prefeitura.
2.7.

EVOLUÇÃO DA EAP

Ao longo do mês de maio, nesta última etapa de desenvolvimento do PSP, em que a maior
parte das ações da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do PSP - Camprev já foram
realizadas, houve evolução no escopo de “ACOMPANHAMENTO DA PEC 06/2019
(EC 103/2019)”, que trata da Reforma da Previdência, com a finalização do

CI 5334

10

“Acompanhamento da PEC do Estado de São Paulo (EC de SP 49/2020 e LC SP
1354/2020”.
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3. CONCLUSÃO
Ao longo do mês de maio, profundamente marcado pelas cicatrizes cada vez maiores da
disseminação do novo coronavírus, houve a finalização da minuta de PLC sobre a Revisão
da Segregação da Massa, incluídas as instruções técnicas, atuarial, orçamentária e
financeira, necessárias para embasar a transferência de segurados mediante aporte de
bens, ativos e direitos, e os demais conteúdos legais para que o PLC pudesse ser
apresentado formalmente à Câmara Municipal de Campinas, onde se tornou o PLC
26/2020.
A fim de viabilizar a efetivação das medidas previstas e garantir o entendimento da
modelagem complexa que envolve a Revisão da Segregação da Massa, a Fipe
desempenhou papel importante de assessoria ao Camprev no acompanhamento jurídico,
financeiro, atuarial e de comunicação do projeto, no diálogo com órgãos internos e
externos à administração municipal, na apresentação do texto e debate social com o
Conselho Municipal de Previdência (CMP).
Também houve seguimento das discussões e estudos para ajustes e revisões na minuta do
texto para instituição do Regime de Previdência Complementar, a pedido do Camprev, o
que exigiu atuação integrada de todas as equipes da Fipe, dada a extensão e complexidade
da matéria.
Neste período, também é importante destacar o papel de assessoramento integrado da
Fipe que elaborou, a pedido do Camprev, NOTA TÉCNICA, apresentada ao Ministério
Público do Estado de São Paulo contendo justificativa legal, atuarial e nas demais
vertentes do PSP, a fim de responder questionamentos técnicos do referido órgão e de
evitar eventual suspensão da tramitação do PLC 19, atual LC 259/2020 que trata da
aplicação da EC 103 no município com a majoração das alíquotas contributivas e
antecipar questionamentos das futuras alterações a serem empreendidas pelo município
para adequação do seu sistema previdenciário ao novo texto constitucional, demonstrando
a extensão e a natureza do trabalho de pesquisa levado a efeito junto ao Camprev.
Com estas ações, em maio, a Fipe deu continuidade à implementação do PSP – Camprev
com o encaminhamento de uma das medidas mais importantes para a sustentabilidade
previdenciária do RPPS de Campinas: a Revisão da Segregação da Massa com
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transferência de segurados, mediante aporte de bens, direitos e ativos. Em junho, o PLC
26, foi aprovado pela Câmara Municipal, promulgado pelo Prefeito como Lei
Complementar nº 26/2020 que permitirá alocação mais eficiente de recursos públicos,
economia aos cofres públicos mantendo, na forma prevista nos estudos e cenários, as
aposentadorias e pensões de modo mais sustentável, observada a necessidade de que
sejam adotados, oportunamente, os demais ajustes previstos na Emenda Constitucional nº
103/2019.
A revisão da segregação da massa é a segunda medida implementada no município dentre
as apontadas pela Fipe no âmbito do Plano de Sustentabilidade Previdenciária,
apresentado à gestão municipal no mês de abril. Anteriormente, conforme relatado, já
houve a aprovação do PLC 19/2020 que se tornou a LC 259/2020, cumprindo no prazo
os ditames da EC 103/2019 e evitando a perda do Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP) que garante repasses voluntários da União.
Nesta fase final de desenvolvimento do Projeto de Sustentabilidade Previdenciária, a Fipe
está em processo de conclusão da consultoria em relação as demais medidas conforme
será apresentado nos próximos relatórios, bem como ficará patenteada a necessidade de
prorrogação contratual e eventuais ajustes em seus termos, haja vista, em especial os
efeitos decorrentes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 e do Covid19, os quais afetaram o desenvolvimento deste projeto de pesquisa com as devidas
adaptações que estão adequadamente registradas nos relatórios sequentes.

CI 5334

14

4. ANEXOS
4.1.

QUADRO DE REUNIÕES COM O CAMPREV E CMP REALIZADAS NO PERÍODO
Reuniões realizadas em modo on-line com o Camprev

4.1.1.

item Data

Participantes

Assunto

Formato

1

04/05/2020 Equipes Fipe e Camprev

Definições para continuidade do PSP

On-line

2

08/05/2020 Equipes Fipe e Camprev

Definições para continuidade do PSP

On-line

3

11/05/2020 Equipes Fipe e Camprev

Definições para continuidade do PSP

On-line

4

13/05/2020 Equipes Fipe e Camprev

Definições para continuidade do PSP

On-line

5

14/05/2020 Equipes Fipe e Camprev

Planejamento de comunicação

On-line

6

18/05/2020 Equipes Fipe e Camprev

Encaminhamento de PL (RSM) a
CMC

On-line

7

20/05/2020 Equipes Fipe e Camprev

Informes de Campinas, Estratégia de
Comunicação, Reunião do CMP em
22/05, encaminhamentos sobre RPC

On-line

Reunião realizada em modo on-line com o Conselho Municipal de

4.1.2.

Previdência (CMP)

item Data

Participantes

Assunto

Formato

1

Equipes Fipe e Camprev com
integrantes do CMP

PL de Revisão da segregação da
massa

On-line

22/05/2020

* Além das reuniões com o Camprev, a Fipe também realizou 23 reuniões internas entre
as equipes e coordenação da Fipe para andamento do Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária
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4.2.

ATA DE REUNIÃO

4.2.1.

ATA

DA

21ª

(VIGÉSIMA

PRIMEIRA)

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO
CAMPREV
(imagem do documento elaborado pelo próprio CMP)

CI 5334

16

CI 5334

17

CI 5334

18

CI 5334

19

CI 5334

20

4.3.

MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE REVISÃO DA SEGREGAÇÃO

DA MASSA ENVIADA PELA FIPE AO CAMPREV

“Dispõe sobre a Revisão da Segregação da Massa
prevista na LC nº 10/2004, destinada ao
equacionamento do déficit financeiro e atuarial e a
sustentabilidade do RPPS, por transferência de
segurados e obrigações entre os fundos financeiro e
previdenciário em contrapartida ao aporte de ativos
e outras medidas na forma e condições em que
especifica.”

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono
a seguinte lei complementar:
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À REVISÃO DA SEGREGAÇÃO DA MASSA E
ADOÇÃO DE MEDIDAS SUPLEMENTARES AO PLANO DE CUSTEIO DO RPPS DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.

CAPÍTULO I

DAS MEDIDAS PARA O EQUILÍBRIO
SUSTENTABILIDADE DO RPPS

FINANCEIRO

E

ATUARIAL

E

A

Art. 1º. Ficam estabelecidas na forma desta Lei, observado o disposto nos
artigos 40 e 249 da Constituição Federal, as medidas suplementares ao plano de custeio
previsto na Lei Complementar n.º 10 de 30 de junho de 2004, destinadas ao
equacionamento do déficit financeiro e atuarial e que visam o equilíbrio e a
sustentabilidade do RPPS.
Art. 2º. O artigo 137 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004 passa
a vigorar incluindo os parágrafos §1º e §2º com a seguinte redação:
§1º. Na aplicação da revisão da Segregação da Massa prevista nesta lei, com a
transferência de segurados e das respectivas obrigações do Fundo Financeiro para o
previdenciário, o regime de financiamento aplicável aos benefícios deste grupo será
alterado de repartição simples para o de capitalização.
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§ 2º. O Fundo Financeiro se constitui em grupo fechado e em processo de extinção,
sendo vedada a migração de segurados e das respectivas obrigações financeiras e
atuariais advindas do Fundo Previdenciário.

Art. 3º. Fica alterado o Art. 144 da Lei Complementar nº 10, de 30 de junho de
2004 e acrescidos dos Artigos144-A, Art.144-B e Art. 144-C, com a seguinte redação:
Art. 144. A Segregação da Massa prevista no art. 137 desta lei poderá ser revista
mediante prévio estudo técnico que demonstre a existência de superávit financeiro e
atuarial no Fundo Previdenciário, desde que atendidos os parâmetros da legislação
federal quanto aos critérios de solvência, liquidez e segurança, possibilitando alocação
mais eficiente dos recursos previdenciários.
Parágrafo único. O superávit financeiro e atuarial que viabilize a revisão da
Segregação da Massa e da margem de segurança, nos moldes previstos no caput deste
artigo poderá se dar pelo aporte de bens, direitos e ativos de qualquer natureza.

Art. 144-A. O Poder Executivo do Município transferirá a titularidade de bens,
direitos e ativos de qualquer natureza para o CAMPREV integralizá-los ao Fundo
Previdenciário, até o montante que corresponda ao total do passivo atuarial a
descoberto do Fundo Financeiro destinados à revisão da Segregação da Massa e
margem de segurança previstas no artigo 144 desta Lei.
§1º. Para atendimento da finalidade prevista no caput, ficam transferidos ao CAMPREV
os seguintes bens, direitos e ativos constantes do rol a seguir descrito:
I - os juros sobre capital próprio e dividendos anuais da Sociedade de Abastecimento
de Água e Saneamento – SANASA Campinas, a partir da apuração da competência de
2020 até 2095;
II - o fluxo anual livre de vinculações constitucionais e legais relativo a receita do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) da Administração Pública Direta e Indireta do
Município e do Poder Legislativo, com vencimento a partir de 1º de janeiro de 2020 e o
que vier a ser recebido até 31 de dezembro de 2095;
III - os recebíveis e o fluxo anual livre de vinculações constitucionais e legais relativos
ao recebimento da parte principal corrigida e serviço da dívida ativa do Município, a
partir de 1º de janeiro de 2020 e o que vier a ser recebido até 31 de dezembro de 2095;
IV - os recebíveis decorrentes da alienação da folha de pagamento e da gestão de
recursos, ativos e haveres dos entes da Administração Pública Direta e Indireta do
Município e do Poder Legislativo, a partir do exercício de 2025 até o exercício de 2095.
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§2º. Os recursos previstos no § 1º a serem aportados ao CAMPREV constarão de tabela
anexa à presente lei, contendo a discriminação dos itens e dos valores, os quais serão
reajustados anualmente pela variação do INPC do IBGE, ou índice que vier a substituílo.
§3º. A fim de garantir a solvência e liquidez da revisão da Segregação da Massa prevista
nesta Lei, na hipótese frustração parcial ou total de quaisquer das receitas vinculadas
constantes da tabela prevista no parágrafo anterior, o tesouro municipal ficará obrigado
a proceder à complementação até o valor faltante.
§4º. O Poder Executivo realizará inventário do seu patrimônio imobiliário, e à luz da
análise de oportunidade, conveniência e da legislação de regência, poderá transferir a
titularidade de bens do referido acervo, ou o produto de sua alienação para o
CAMPREV, visando à destinação e os limites previstos no caput deste artigo.

§5º. Ficam transferidos ao Fundo Previdenciário os bens imóveis previstos no inciso III,
§ 2º do artigo 173 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004, pertencentes ao
Fundo de Assistência à Saúde – FAS e Fundo de Assistência à Saúde da Câmara –
FASC, competindo ao CAMPREV atualizá-los a valor de mercado e integralizá-los para
finalidade prevista no caput deste artigo.
§6º. O CAMPREV fica autorizado a promover atos de gestão, inclusive alienação dos
imóveis previstos § 3º e no § 4º deste Artigo, relacionados no anexo XX desta lei, os
quais ficam desafetados e passam à categoria de bens de domínio público.
§7º. A transferência de bens, direitos e ativos a serem vinculados ao CAMPREV
depende da aceitação nos termos desta lei e realizar-se-á em caráter incondicional após
o ato de formalização.
§8°. Fica vedada ao Município qualquer reivindicação ou reversão posterior ao ato de
cessão, exceto a anulação por ilegalidade.

Art. 144-B. Observadas as disposições previstas nos artigos 144 e 144-A, o
Fundo Previdenciário poderá absorver obrigações do Fundo Financeiro por
transferência de segurados, em contrapartida à apuração de superávit atuarial na data
de transferência, que se realizará em periodicidade mínima anual, e mediante ao aporte
por lotes de bens, ativos e direitos transferidos.
§1º. A transferência de segurados prevista no caput se dará até o montante da
respectiva provisão matemática se equiparar ao superávit atuarial previsto no artigo 144,
com a garantia da margem de segurança exigível pelo índice de cobertura estabelecido
na legislação federal.
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§2º. A Presidência do Camprev submeterá proposta tecnicamente fundamentada da
revisão da segregação da massa para apreciação do Conselho Municipal de
Previdência, que deverá abranger:
I - avaliação atuarial específica, demonstrando como se efetivará a transferência de
segurados e respectivas reservas matemáticas;
II - avaliação dos bens, direitos e ativos transferidos, a valor de mercado, quanto a
qualidade e a liquidez, com objetivo de gerar o melhor resultado para o fundo e ao
RPPS.
III - atendimento aos critérios objetivos de risco, tais como: idade, tempo de contribuição,
carreira e outros aplicáveis;
IV – demonstração das obrigações orçamentárias, financeiras, contábeis, atuariais dos
recursos e obrigações correspondentes a cada grupo de segurados transferidos.
§ 3º. A avaliação prevista no inciso II do parágrafo anterior deverá ser aprovada pelo
Conselho Municipal de Previdência, na forma da legislação federal pertinente.
§4º. O regulamento detalhará os critérios necessários para a operacionalização da
revisão da Segregação da Massa prevista nesta lei, observada a legislação federal afeta
à matéria.

Art. 144-C. O CAMPREV, a fim de garantir eficiência à rentabilização e à
monetização das reservas do Fundo Previdenciário, fica autorizado na forma da
legislação pertinente a:
I.contratar empresas especializadas na gestão de ativos;
II.

constituir fundos de investimento imobiliário;

III.

constituir sociedades de propósito específico.

Art. 4º. O inciso III do § 2º do artigo 173 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação.“Art. 173
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III – O percentual de 20% (vinte por cento) do patrimônio financeiro da CAPSCMC
existentes até a data da publicação desta lei será revertido para o Fundo Financeiro
criado pela presente lei, assim que extinto o quadro de beneficiários dos fundos de
assistência à saúde.
..............................
§ 3º - (revogado)
...........................................................................................................................................
Art. 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvados os
efeitos da revisão da segregação da massa que retroagirão a janeiro de 2020,
revogando-se o artigo 144 da Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004 e as
disposições em contrário.
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(imagens do documento original)
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4.5.
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4.6.

NOTA TÉCNICA ELABORADA PELA FIPE, A PEDIDO DO CAMPREV, EM RESPOSTA

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AO EXMO SR. DR. PROMOTOR ANGELO SANTO DE CARVALHAES – 15ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CAMPINAS

Referente Ofício 205/2020 – 15ª PJ
Representação nº 43.0713.0001733/2020-PP

MARIONALDO FERNANDES MACIEL, na qualidade de Diretor
Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS – CAMPREV, tendo em vista a representação supra, formulada
pelos vereadores: Pedro Tourinho de Siqueira, Gustavo Lemos Petta, Carlos
Roberto de Oliveira e Mariana Conti Takahashi, vem respeitosamente
esclarecer o quanto segue, referente ao Projeto de Lei Complementar nº
19/2020:
Preliminarmente, cumpre informar que o citado projeto PLC
19/2020 (encaminhado à Câmara de Vereadores em 26/02/2020), o qual é objeto
de questionamento por membros da vereança municipal, foi aprovado em 2ª
discussão e votação, por ampla maioria, em 27/04/2020, dando origem à Lei
Complementar nº 259 de 28 de abril p.p.
Portanto, em nosso entendimento, a presente representação
merece arquivamento, haja vista a perda superveniente de objeto.
Ainda a título de informação é importante ressaltar que o próprio
Poder Judiciário tratou de extinguir sem julgamento de mérito ação de Obrigação

CI 5334

48

de Fazer proposta pelas mesmas partes que representaram a esse Ministério,
que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública dessa Comarca, autos nº
1012266-53.2020.8.26.0114.
Nada obstante, caso assim não entenda essa DD. Promotoria, o
que se diz por argumentar, alguns questionamentos precisam ser devidamente
esclarecidos para que nenhuma dúvida paire sobre a legalidade e
constitucionalidade do projeto aprovado.
Do Contexto do RPPS de Campinas, déficit financeiro e atuarial
Preliminarmente, devemos destacar que o tema em tela está
jungido a certo grau de polêmica por envolver aplicação de dispositivos da
novíssima reforma previdenciária constante da Emenda Constitucional nº
103/2019, que afeta direitos e expectativas legítimas dos segurados do regime
próprio de previdência social de Campinas, e de todos os demais servidores
públicos de nosso país.1
Contudo, é fato público notório e insofismável que o sistema
previdenciário do país necessita de profundas alterações, seja em decorrência
de falhas nos desenhos dos planos de benefícios e de custeio, quer seja em
relação aos aspectos externos de natureza demográfica, que consiste em
processo modificador do padrão populacional do país, que aliada aos problemas
estruturais econômicos torna a garantia do pagamento dos benefícios, para a
atual e futura gerações, um grande desafio para as finanças públicas e para toda
a sociedade.

1

Trata-se da maior e mais profunda revisão do modelo previdenciário criado em 1998, com o advento da
Emenda Constitucional nº 20/98.
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Assim, não se pode alegar ignorância sobre o déficit crônico e das
dificuldades em se garantir a sustentabilidade da previdência pública,
especialmente àquela destinada aos servidores titulares de cargos efetivos, pois,
nos últimos anos, estes temas têm sido recorrentes na agenda do país e na
maioria dos países que sofrem com efeitos demográficos, tais como aumento da
expectativa da sobrevida e a diminuição da taxa de natalidade.
No Brasil, a previdência do servidor público foi instituída no início
do século passado, porém o modelo que conhecemos atualmente foi
estabelecido apenas com o advento da EC nº 20 de 1998. Sendo que tal regime
somente veio a ser de fato contributivo, após ter passando por outros e
sucessivos ajustes também perpetrados pelo constituinte derivado, com a edição
das Emendas Constitucionais de nº 41/2003, nº 47/2005, até chegar à
promulgação da recente nº 103/2019, cujo objeto promoveu a reformulação mais
profunda do RPPS desde 1998.
A situação de desequilíbrio previdenciário, por óbvio, não é
diferente em Campinas. Em 2004, a título de aplicação das inovações trazidas
com a edição da EC nº 41/2003, o Município editou a Lei Complementar nº
10/2004, estabelecendo o RPPS – Regime Próprio de Previdência Social e
criando a sua entidade gestora, o Camprev. E ante a situação de elevado déficit
desde o nascedouro do regime, utilizou-se desta técnica atuarial e contábil para
separação dos servidores em dois fundos previdenciários.
A técnica da segregação da massa é uma das medidas complexas
que visam minorar os efeitos da falta de contributividade do regime anterior,
segregando em dois grupos de servidores, antigos e das futuras gerações. Essa
medida importa custo adicional pela mudança no regime de financiamento dos
benefícios, que traz consigo externalidades negativas para os tesouros dos
entes que adotam tal medida, pois, nesse caso, deverão ser alocados recursos
adicionais à conta previdenciária, a uma, para pagar a despesa corrente dos
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benefícios previdenciários do Fundo Financeiro; a duas, para suportar o
pagamento de recursos adicionais para o Fundo Previdenciário, que serão
entesourados e capitalizados para o pagamento dos benefícios futuros.
Da Solidariedade do RPPS
O RPPS de Campinas realizou a segregação de massa, e ainda
que detenha fundo previdenciário superavitário, estes eventos per si não retiram
a solidariedade constitucional existente no RPPS, pois sendo indivisível, não
pode ser cindido juridicamente, conforme as prescrições do artigo 40 da CF:

“O regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente
federativo, de servidores ativos, de aposentados e de
pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.” (g.n)
Por outro lado, o superávit do fundo previdenciário não representa
sequer 1% do passivo atuarial do RPPS, conforme espelha a síntese
representada no Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial (DRRA
2019). Porquanto, o Fundo Financeiro representa mais de 99% do passivo
atuarial a descoberto.
As recentes avaliações atuariais do regime próprio, como descritas
nos Demonstrativos de Resultados de Avaliação Atuarial (DRAA), avaliados pela
Secretaria de Previdência (SPrev), têm demonstrado um déficit atuarial
crescente no Fundo Financeiro, que é financiado pelo regime de repartição
simples, chegando ao patamar de R$ 27,3 bilhões, conforme demonstrado no
DRAA/2019 (com base de dados posicionado em 31/12/2018). Vide tabela a
seguir com o histórico das últimas três avaliações do fundo:
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Em contrapartida, o Fundo Previdenciário criado em 2004,
financiado em regime de capitalização e que comporta os novos servidores
entrantes no regime após sua criação, nas suas avaliações atuariais anuais, com
parâmetros anteriores aos exigidos pela Portaria MF n° 464/2018, têm
demonstrado haver superávit atuarial e com recurso acumulado chegando ao
patamar de R$ 659,3 milhões em 2018.
Tal fato é explicado pelo fundo ainda não ter alcançado a
maturidade demográfica, ou seja, não ter decorrido tempo suficiente para se
estabilizar o número de ativos e beneficiários, sendo que a maioria dos
servidores do fundo ainda está em período contributivo e, portanto, constituindo
reservas que financiarão seus respectivos benefícios futuros. Vide o seu histórico
das avaliações atuariais:
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Tendo em vista os quadros acima apresentados, anteprojeto
convertido em lei contempla em seus artigos 2º, 3º e 4º, as alterações dos artigos
138, 140 e 141 da LC nº 10/2004, que tratam, respectivamente, das alíquotas de
contribuições dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, assim como,
dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal do Poder Executivo
e Legislativo do Município de Campinas, situação que tende a melhorar a
situação financeira do seu regime próprio, como será explicitado a seguir.
Conclui-se, preliminarmente, que os percentuais das alíquotas de
14% (quatorze por cento) para os servidores ativos, aposentados e pensionistas,
bem como, de 28% (vinte e oito por cento) para os Órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal do Poder Executivo e Legislativo do Município
de Campinas, são índices que devem ser plenamente aplicáveis para fazer
frente, como medida inicial, ao elevado déficit do RPPS de Campinas e cuja
finalidade está bem delineada nos dispositivos constitucionais reformados.
Para efeito demonstrativo, o aumento da arrecadação com
contribuições de 11% para 14% do servidor e de 22% para 28% patronal, e
mantendo-se a mesma base de contribuição, isto é, a partir do teto de benefícios
do INSS para os proventos de aposentadoria e pensão, ocasionará um aumento
geral na arrecadação do regime próprio com contribuições em 27,3%.
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Analisando-se o Fundo Financeiro conforme DRAA-2019, que é avaliado a taxa
de juros de 0,00% ao ano, o referido aumento nesta fonte de receita reduz o
déficit atuarial de R$ 27,3 bilhões para R$ 26,8 bilhões, ou seja, apesar de se
tratar de cumprimento de dispositivo constitucional, tal medida no Município de
Campinas ocasiona uma redução do déficit atuarial em apenas 1,83%.
Vale lembrar que este fundo é composto por servidores ativos já
em vias de se aposentar sendo vedada a entrada de novos profissionais desde
a sua instituição em 2004, por este motivo o aumento da alíquota não possui
efeitos significativos em seu déficit atuarial, pois a maior parte do custeio dos
benefícios futuros deste fundo será realizada por repasses para cobertura da
insuficiência, que se encontra em patamares insuportáveis para o Tesouro
Municipal e com tendência acedente.
No entanto, do ponto de vista do fluxo financeiro e orçamentário
mensal do fundo deficitário, apenas a contribuição do servidor referente aos 3%
p.p. do aumento (de 11% para 14%) representa uma nova fonte de receita para
o regime, pois o aumento da alíquota de 22% para 28% tem efeito meramente
contábil, ou seja, esta parcela do montante a ser repassado ao regime próprio
via contribuição patronal é deduzido do repasse para cobertura da insuficiência
financeira.
Por sua vez, no Fundo Previdenciário a majoração da alíquota
patronal se traduz em um aumento de gasto para o Tesouro Municipal e aos
entes e órgãos da Administração, ao passo que representa um aumento de
receita para um fundo já superavitário, alavancando seus resultados. Este fato
vai ao encontro da outra medida prevista no Projeto de Sustentabilidade
Previdenciária desenvolvida pelo Executivo, que é a revisão da Segregação da
Massa por meio de aporte de bens, direitos e ativos de qualquer natureza, em
proposição apresentada recentemente à Câmara Municipal

CI 5334

54

A reforma previdenciária prevista na EC nº 103, têm características
diferentes das anteriores, pois os novos dispositivos preveem compartilhamento
entre a União e os Entes Federados da responsabilidade pela definição de
parâmetros dos planos de custeio e benefícios dos respectivos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS). Antes desses novos ajustes no regime
previdenciário do servidor, as regras até então existentes eram relativas a um
modelo standard e aplicados a uma diversidade de situações previdenciárias,
mas que deveriam ter tratamento particularizado, na medida de suas
especificidades.
É bom reconhecer que as linhas mestras deste compartilhamento
de parcela da competência da União seguem a prévios conceitos da melhor
técnica previdenciária e atuarial, bem mais rígidos e contundentes em termos de
modelagem, haja vista a situação de insolvência da maioria dos RPPS, que
acabam por afetar as finanças públicas da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal.
Como visto o tema previdenciário tem natureza complexa por
envolver aspectos técnicos interdisciplinares, além do Direito e da Justiça os
quais moldam e o define.
Contudo, tal complexidade não pode desconsiderar que a
Constituição Federal foi alterada em processo amplo e legítimo de tramitação até
sua promulgação, deixando pouca margem aos entes federados para
modificações de seus dispositivos, que devem ser aplicados enquanto estiverem
vigentes.
Paradoxalmente, como dito anteriormente os novos parâmetros
permitem ao Ente, uma vez que realize estudos específicos de natureza atuarial,
orçamentária, financeira, de recursos humanos e de responsabilidade fiscal, a
faculdade de promover ajustes no respectivo RPPS atendendo a sua realidade
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e especificidade, mas observando os padrões mínimos aplicáveis a previdência
do servidor da União.
Ou seja, aplica-se um modelo específico desde que sejam
precedidos

de

estudos

técnicos

para

lhe

dar

fundamentação,

ou

alternativamente segue o modelo do RPPS da União.
Em Campinas a opção foi trilhar um caminho próprio, observando
as possibilidades previstas no texto da Constituição reformada. Nesse primeiro
momento atendendo ao modelo preconizado pela União com aplicação das
normas de eficácia imediata, utilizando os fundamentos da Portaria nº 1.348,
editada em 04 de dezembro de 2019, pelo Ministério da Economia/Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho.
Em uma segunda etapa deverão ocorrer novos ajustes na
previdência municipal no contexto do projeto de pesquisa em curso, que contém
o Plano de Sustentabilidade Previdenciária (PSP), desenvolvido pelo Camprev
junto com a Fipe. Trata-se do processo que conterá adoção de medidas
adicionais pela Administração Municipal, uma vez que o mero aumento de
alíquota é condição necessária e obrigatória, mas não suficiente, para enfrentar
o grande problema do déficit.
Outro aspecto relevante, o contrato previdenciário é de longuíssimo
prazo, intemporal e intergeracional, que afeta gerações sucessivas de servidores
e dependentes, mas também dos cidadãos campineiros, pois o atual modelo em
sua grande parte é financiado com recursos do tesouro municipal, exclusive as
contribuições normais servidores e do tesouro.
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Dos dados e indicadores sobre a situação do déficit de Campinas
Precisamente,

no

caso

de

Campinas,

79%

da

despesa

previdenciária é paga pelo Tesouro Municipal a título de contribuição patronal
acrescida do aporte para cobertura do déficit anual.
Estudos e análises realizadas pela Fipe indicam que a situação de
Campinas é uma das mais graves do país. O déficit atuarial da previdência do
RPPS é de R$ 27,3 bi, valor equiparável às capitais brasileiras. O município tem
o 5º maior déficit atuarial, ficando atrás apenas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro
(RJ), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS).

O déficit financeiro, o valor que a Prefeitura repassa em cada
exercício (ano) para cobrir as despesas previdenciárias que não são cobertas
com as contribuições dos servidores e da Prefeitura e pela Compensação
Previdenciária (Comprev), será de R$ 602 milhões este ano.
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Caso mantida a condição antes da reforma previdenciária, o déficit
financeiro em 2033, o valor chegará a R$ 1 bilhão.

Somente o déficit financeiro já consome quase 11% de toda a
arrecadação do município. Apenas a contribuição patronal (equivalente a 17%)
mais os repasses para cobertura do déficit financeiro (62%), o Tesouro
Municipal arca com 79% do custeio das despesas previdenciárias do Fundo
Financeiro, uma vez que as contribuições e os recursos do Comprev não são
suficientes para pagar os benefícios previdenciários e na pior das hipóteses,
quem tem de arcar com a diferença entre o que entra e o que sai (o déficit) é a
Prefeitura.
A contribuição do servidor corresponde a 12% da composição
das receitas e repasses do fundo. O restante diz respeito à receita da
compensação previdenciária.
Por isso, ao contrário das opiniões divergentes que advogam, sem
comprovação técnica, o RPPS do Município de Campinas é deficitário desde a
sua criação em 2004.
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As informações desta situação são de conhecimento do Conselho
Municipal Previdenciário, entidade estabelecida pela a LC nº 10/2004 no âmbito
do RPPS, composta por servidores eleitos por seus pares.
A publicização desta situação para a sociedade é medida prevista
na legislação pertinente e consta do balanço publicado pela Prefeitura em sua
página na internet em cada exercício, bem como dos documentos, debates e do
processo público para aprovação das leis orçamentárias, sejam elas de
diretrizes, do orçamento anual e do plano plurianual.
Por sua vez, a Lei Federal nº 9.717/98 e seus regulamentos,
conhecida como a norma geral do RPPS no país, uma vez que estabelece os
critérios e as orientações a serem seguidas pelos Entes para gestão e
transparência destas entidades, além de estabelecer os critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial deste regime.
Seguindo tais diretrizes, anualmente, deve ser realizado estudo
atuarial ordinário em cada balanço do RPPS, seus resultados devem compor o
Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA, que estão
publicizados na página da Secretaria Nacional de Previdência 2 e no site do
Camprev.3
Após referido resultado, o Camprev ainda em 2019, contratou
estudo extraordinário realizado pela Fipe, que avaliou a situação previdenciária
de Campinas, antes e após a edição da EC nº 103/2019. Parte substancial dos
resultados deste trabalho instruiu o Projeto de Lei Complementar nº 19/2020,
que foi convertido na Lei Municipal Complementar nº 259, de 28 de abril de 2020,
vide documentação anexa.

2

http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/demonstrativos-rpps/

3

https://camprev.campinas.sp.gov.br/
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É muito triste para todos envolvidos com a temática que o atual
modelo de previdência do servidor público esteja perto da insolvência. E, pior,
concorrendo com recursos de outras políticas tão importantes a cargo do
Município, tais como saúde, educação, cultura e assistência social.
À vista desta realidade concreta há necessidade de se aplicar a
majoração de alíquotas contributivas, bem como adotar, ao seu tempo, as
demais medidas complementares previstas na Emenda Constitucional nº
103/2019. E já sabemos antecipadamente que devido à gravidade da situação
isso por si, não será suficiente para correção do problema.
No futuro próximo, os técnicos e especialistas preveem que outras
medidas precisarão ser adotadas para que não haja solução de continuidade no
pagamento dos benefícios previdenciários ao longo do tempo, pelo menos como
os conhecemos hoje.
Do objeto da representação
Conforme consta da representação em análise, de fato a audiência
pública inicialmente agendada para 13 de março do corrente ano, teve sua
realização cancelada, pois como é de conhecimento público e notório,
estávamos, e ainda estamos vivendo período de calamidade pública em virtude
da pandemia decorrente do COVID 19.
Todavia, visando dar total transparência aos trâmites do processo
legislativo, foi realizada em 07 de abril, audiência pública de modo virtual aberta
a todos, que contou com a participação não só dos vereadores, mas do próprio
CAMPREV, representantes da FIPE que estão desenvolvendo estudo de
sustentabilidade previdenciária para o instituto, dos representantes das
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entidades de classe dos servidores e da população em geral, em especial os
servidores públicos.
Naquela oportunidade foi instaurado grande debate acerca da
constitucionalidade, legalidade e da necessidade para aumento de alíquota de
contribuição dos servidores ativos e inativos de 11% para 14%, tendo em vista a
obrigatoriedade de sua aplicação, de acordo com o disposto na Emenda
Constitucional º 103/2019, a fim de equiparação, no mínimo, contribuição dos
servidores da União.
Ao contrário do entendimento trazido pelos requerentes nessa
representação, quanto à possibilidade de aplicação da exceção prevista no § 4º
do artigo 9º da EC 103/2019, o aumento de alíquota a fim de equiparação à
contribuição dos servidores da União, é medida de caráter impositivo
considerando a existência de déficit atuarial.
Também é de bom tom que se esclareça que foram juntados aos
autos do processo administrativo do PLC 19/2020, não apenas a justificativa
legal, mas outros documentos comprobatórios (estudos econômicos e atuariais)
que reafirmaram a pertinência da proposta e cujo teor pode ser devidamente
averiguado por meio do site da Câmara Municipal de Campinas e parcela dos
dados

indicadores

estão

impressos

na

presente

requerimento,

vide

documentação anexa.
É importante que se tenha clareza da responsabilidade de cada um
quanto ao fiel cumprimento da Constituição Federal. A simples alegação de
inexistência de déficit atuarial para justificar a manutenção da regra atual ou a
exceção para equiparar o percentual contributivo às alíquotas aplicáveis ao
Regime Geral é tentar “tapar o sol com a peneira”, uma vez que todos estão
cientes dos dados e informações constantes da justificativa e dos anexos do
então PLC 19/20.
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Neste sentido a audiência pública realizada em 07 de abril, buscou
por meio da apresentação do Presidente do Camprev e pelos técnicos da FIPE
convidados para participar, esclarecer determinados conceitos previdenciários,
visando desmistificar a discussão acerca da existência ou não de déficit atuarial.
O primeiro ponto que deve ser relembrado é que o Regime Próprio
de Previdência dos Servidores – RPPS, tal qual previsto no artigo 40 da
Constituição Federal possui caráter contributivo e solidário, mediante a
contribuição do ente federativo a qual o servidor é vinculado, dos servidores
ativos, dos aposentados e pensionistas, o qual deverá observar os critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Tais conceitos são unívocos e chave para compreender a
problemática previdenciária no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Para
tal fim, a conceituação e distinção entre equilíbrios: financeiro e atuarial, como
repisado também no artigo 2º da Lei nº 9.717/1998, que guarda relação direta
com o termo déficit em cada uma das situações, ou seja, de curto e de longo
prazo.
O equilíbrio financeiro, que se dá por exercício, nada mais é do que
a receita auferida no ano que deve fazer frente às obrigações do Regime Próprio
de Previdência em situação de igualdade. Neste caso, o RPPS estará em
equilíbrio financeiro.
Este somente ocorrerá quando as receitas normais, ou seja, as
contribuições

dos

servidores

ativos,

servidores

inativos,

aposentados,

pensionistas, dos entes e órgãos da Administração, sejam suficientes para
cobertura com as despesas com os benefícios do mesmo exercício.
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Já o equilíbrio atuarial, nada mais é do que uma técnica
desenvolvida pelos profissionais de atuária, consistente no levantamento das
obrigações anuais do RPPS projetadas para 75 anos, conforme exige o órgão
regulador. Essas obrigações são trazidas a valor presente de tal modo que por
um indicador atuarial seja possível avaliar se existe esse equilíbrio.
O déficit atuarial do município de Campinas, depois da utilização
desse tipo de estudo atuarial, alcançou para o exercício de 2019 a marca de R$
27,3 bilhões, ou seja, para garantir o benefício dos servidores para os próximos
75 anos, além da contribuição de 22% patronal mais os 11% do servidor, o
tesouro municipal ainda tem uma conta de R$ 27 bilhões para ser
enfrentada, que nada mais é do que materialização da diferença entre
aquelas contribuições e o valor das despesas com o pagamento dos
benefícios.
Para enfrentar tais situações é necessário compreender melhor a
proposta trazida pela Emenda Constitucional 103, é de bom alvitre que se
proceda à leitura conjunta da nova redação dada ao artigo 40 e seus §§ em
conjunto com o disposto no artigo 9º da EC, em especial § 1º, in verbis:

Art. 9º (...)
§1º “O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de
previdência social deverá ser comprovado por meio de
garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das
receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas
atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e
ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas,
evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.”
Ainda no que tange às disposições trazidas no artigo 2º do projeto,
que altera o artigo 138 da LC nº 10 de 2004, quanto à majoração da alíquota de
11% para 14%, prudente fazermos alguns apontamentos quanto aos artigos 9º,
§ 4º, e o caput do artigo 11 da EC 103, assim, como o artigo 4º da Lei 10.887/04,
que se encontra em vigência.
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Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o §
22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes
próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27
de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos
servidores da União, exceto se demonstrado que o
respectivo regime próprio de previdência social não possui
déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a
alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao
Regime Geral de Previdência Social.
Reiterando, os entes que têm regime próprio e que são deficitários
não podem aplicar alíquota inferior ao que a União estabeleceu, ou seja, 14%.
Some-se ao texto acima, o disposto no § 5º do mesmo artigo 9º,
que não deixa qualquer margem a interpretação divergente sobre o déficit
previdenciário, vejamos:
EC 103 – Artigo 9º
§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada
como ausência de déficit a implementação de
segregação da massa de segurados ou a previsão em lei
de plano de equacionamento de déficit. (g.n)
O caput do artigo 11 da emenda constitucional diz:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da
contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze
por cento). (Vigência)

Na mesma linha caminhou a Portaria ME/SEPT nº 1348, de 03 de
dezembro de 2019, em seu art. 2º, parágrafo 2º, estabelece:
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Art. 2º Na definição das alíquotas de contribuição ordinária
devida ao RPPS, para cumprimento da adequação a que se
refere a alínea "a" do inciso I do art. 1º, deverão ser
observados os seguintes parâmetros:
(...)
§ 2º Não será considerada como ausência de déficit a
implementação de segregação da massa de segurados ou a
previsão em lei de plano de equacionamento de déficit.
E finalmente é de suma importância trazer à colação o disposto nos
itens 125 e 127 da Nota Técnica SEI nº 12.212/2019/ME, para que se coloque
uma “pá de cal” sobre a obrigatoriedade de majoração de alíquota e adoção de
outras medidas para equacionamento do déficit, frente a nova norma
constitucional:
“125. Deste modo, a vigência da alíquota de contribuição
previdenciária de 14%, que será exigida no âmbito do RPPS
da União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no
caput do art. 11 c/c o art. 36, I, da EC nº 103, de 2019,
implica, a partir dessa mesma data, para os demais entes da
Federação, em regra, o dever de majorar a sua alíquota,
quando inferior, ao menos até o referido percentual, por meio
de lei, em observância ao que dispõe o § 4º do art. 9º da EC
nº 103, de 2019, antes mencionado, sob pena de o
respectivo RPPS ser considerado em situação
previdenciária irregular, a teor dos arts. 3º e 7º da Lei nº
9.717, de 1998. Esse dever de majorar a alíquota de
contribuição do segurado também se estende à majoração
da alíquota do ente, por meio de lei, já que a contribuição do
ente não poderá ser inferior ao valor da contribuição do
segurado nem superior ao dobro desta, consoante o art. 2º
da Lei nº 9.717, de 1998.”
(...)
“127. Independentemente de haver ou não o aludido
referendo, mantém-se o dever do ente federativo
subnacional de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do
RPPS, sendo responsável, nos termos do art. 2º da Lei nº
9.717, de 1998, pela cobertura de eventuais insuficiências
financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do
pagamento de benefícios previdenciários. Portanto, no caso
de déficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu
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equacionamento, como o plano de amortização com
alíquota suplementar, a cargo do ente federativo,
segregação da massa e aporte de bens, direitos e ativos,
entre outras medidas previstas na Portaria MF nº 464, de
19.11.2018.”
Em termos doutrinários, considerando as recentes mudanças e
definições quanto à aplicação dos preceitos da reforma, temos os ensinamentos
trazidos pelo Mestre e Doutor Miguel Horvath Júnior4:

“(...) a alíquota das contribuições previdenciárias instituídas
pelos regimes próprios dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal não poderá ser inferior ao estabelecido no
Regime Próprio da União (servidores civis); caso não haja
déficit no respectivo regime próprio do ente federativo, não
poderá ser inferior à alíquota do Regime Geral de
Previdência Social. A adoção da técnica de segregação de
massa de segurados não será considerada como ausência
de déficit.”
Em

conclusão,

as

alterações

trazidas

com

a

Emenda

Constitucional nº 103/2019 deixaram claro aspectos como o disposto no caput
do art. 9º, recepcionando com status de lei complementar, a Lei Federal nº
9.717/1998, a qual estabelece normas gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes da
Federação.
Por fim, o descumprimento para efetivar a sobredita determinação
constitucional, poderia obstar ao RPPS o reconhecimento de sua regularidade,
impedindo a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) pelo
Ministério da Economia em favor do Município de Campinas, ocasionando o
impedimento deste em receber recursos voluntários advindos da União, além de

O que muda com a Reforma da Previdência, p. 181

4
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ver cessado repasse de aproximadamente R$ 80 mi, anuais, previstos em
orçamento a título de compensação previdenciária devidas pelo INSS.
Portanto, em nosso entendimento, a presente representação
merece arquivamento, haja vista a perda superveniente de objeto, conforme
informado em preliminar. Caso este não seja o entendimento deste Parquet, que
a fundamentação para seu arquivamento se dê pelo acolhimento dos
esclarecimentos expendidos na presente requerimento.

Neste termos,
P. e A. Deferimento.
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